
Nuläget för Edsele Friskola 20220518 18.30-19.40
Minnesanteckningar från mötet
Deltagare: 22 deltagare, varav 6 på länk

Mötets gång:
Minnesanteckningarna är skrivna i kort och sammanfattande text.
Önskas mer utförlig redogörelse kontakta rektor eller styrelse.

Styrelsen ville genom detta möte föra en transparant dialog med våra
vårdnadshavare, personal, medlemmar, delägare angående nuläget.
Inför hösten står vi just nu utan behörig lärare.
Akut läge.

2015 skapades friskolan utifrån ett nedläggningshot.
Under åren 2015–2022 har vi brottats med sjukfrånvaro, pandemi, sviktande
elevantal. Som alla andra skolor så står vi inför utmaningen att hitta legitimerade
lärare till vår skola. Just nu är dock eventuell neddragning ett reellt problem, då vi
under många år drivit verksamheten med både legitimerade och icke legitimerade
lärare, men nu saknar majoriteten av personalen legitimation.

Som huvudman ansvarar vi för elevernas utbildning och en likvärdig skola.
För att säkerställa att våra elever uppnår rätt kunskapsnivå krävs legitimerade lärare.
Till höstens skolstart har vi för närvarande inte det, men vi söker aktivt och har gjort
så under en längre tid. Ytterligare annons publiceras inom kort och vi ber er om hjälp
att sprida annonsen i alla era nätverk.
Tillsammans med er löser vi utmaningen för hela vår skolas framtid och våra fina
elevers kunskapsutveckling!

Vad vi hittills har gjort:
Ytterligare annons publiceras och vi ber er om hjälp att sprida annonsen i alla era
nätverk. Målet är att hitta legitimerad lärare. Deadline 30/6. Ansvar för elever, och
personal.
Dialog med Sollefteå kommun, vi har idag stöd för vår skola påtagligt bland annat
genom en planerad upprustning av kommunenslokaler, budgetförslaget ligger på 4,7
miljoner. Fastighetsbolaget fortsätter sin renovering av skolbyggnaden.
Detta innebär att det finns en plan och möjlighet till fantastiska lokaler.
I dialogen med kommunen har de yttryck sitt stöd och önskan om att Edsele friskola
skall finnas och önskar fortsatt dialog för stöd. Uppföljning 20/5.



För närvarande har vi 25 på skolan och 12 på förskolan.
Potentialen finns i vår verksamhet för fler elever och barn.
Digitalisering för kommande behov för likvärdig skola ex kommande nationella prov
är i det närmaste klart.

Har vi vårdnadshavare som är beredda att välja vår skola? Vi ställde inte denna
fråga rakt ut på mötet. Vi diskuterade hur vi, mötet önskar jobba vidare.

Hur vi väljer att gå vidare påverkar flera viktiga aktörer i Edsele ex Grytan,
Fastighetsbolaget, Sollefteå kommuns intensioner om levande glesbygd,
attraktionskraft till byn, arbetstillfällen.

Ordet är fritt - vi diskuterade öppet och livligt fram till 19.20:
● Ligger lärarlönerna i nivå med kommunens lärarlöner – Ja.
● Kan vi bedriva undervisning på distans – Nej. Vi behöver minst en lärare på

plats.
● Utvidga annonsering ex uppsökande av universitet – vem kan göra det?
● Det måste finnas ett mervärde för att attrahera – hus, annat? – hur går vi

vidare med det och vem/ vilka kan göra det?
● Många som deltog sa att de var villiga att sprida annonsen och behovet vidare

i egna nätverk.
● Strategisk marknadsföring genom sociala medier, Facebook – Lena

Strandquist tog på sig att hjälpa till med det – påbörjat.
● Ekonomin är ansträngd, personalen idag har flera/ många roller vilket till viss

del påverkar kvalitet. Fler elever möjliggör ökat fokus och kvalitet på
exempelvis undervisning.

● Påverkas förskolan av detta? Styrelsen – vår intention är att den skall kunna
drivas oavsett. Idag har vi den bemanning som krävs för en förskola och den
bedrivs på ett kvalitativt.

Sammanfattning:
● Utvidga annonsering ex uppsökande av universitet –ej klart när, hur och vem.
● Det måste finnas ett mervärde för att attrahera – hus, annat? – hur går vi

vidare med det och vem/ vilka kan göra det? Alla hjälpande händer
välkommen.

● Alla som kan och vill sprida annonser och behovet vidare i egna nätverk.
● Strategisk marknadsföring genom Facebook – Lena Strandquist tag på sig att

hjälpa till med det – påbörjat.
● Vi jobbar för att nå ut – påbörjad, TÅ, P4, Nordsverige och Land
● Sända sammanfattning av detta möte till vårdnadshavare på veckobrevet.
● Uppföljning av detta möte 9/6.

Cicki, Marianne, Anette på uppdrag av styrelsen
20220519



Bakgrund till mötet:
Brevet:

Till:
Vårdnadshavare med elever och förskolebarn vid Edsele Friskola - skola,
fritids och förskola.
Medborgarkooperativets medlemmar
Delägare i Medborgarkooperativet

Nuläget för Edsele Friskola
 

Vi vill med detta brev informera er alla om ett mycket akut läge som
Medborgarkooperativet Edsele Friskola nu befinner sig i.
Vi måste omgående hitta och anställa legitimerade lärare.

Som alla andra skolor så står vi inför utmaningen att hitta legitimerade lärare
till vår skola. Just nu är dock eventuell neddragning ett reellt problem, då vi
under många år drivit verksamheten med både legitimerade och icke
legitimerade lärare, men nu saknar majoriteten av personalen legitimation.

 
Som huvudman ansvarar vi för elevernas utbildning och en likvärdig skola.
För att säkerställa att våra elever uppnår rätt kunskapsnivå krävs legitimerade
lärare. Till höstens skolstart har vi för närvarande inte det, men vi söker aktivt
och har gjort så under en längre tid. Ytterligare annons publiceras inom kort
och vi ber er om hjälp att sprida annonsen i alla era nätverk.
Tillsammans med er löser vi utmaningen för hela vår skolas framtid och våra
fina elevers kunskapsutveckling!

 
Välkommen till möte onsdag 18/5 kl.18:30 - 19:30 på Edsele friskola. Om du
önskar delta digitalt skickar du din mejladress till skolans
rektor: cicki.jannesson@edselefriskola.com

Edsele 20220509

För Medborgarkoopertivet Edsele Friskola

Styrelsen 

mailto:cicki.jannesson@edselefriskola.com



